
Hornborga, Tåkern och Tåstorp på en resa 
 
 
Det var soligt och lovande vid samlingen vid Centralstationen för resan till Hornborgasjön. Vi var 
några som snabbt spanade av stadsarterna och fick åtminstone silltrut och tamduva, medan vi fick 
bet på gråsparv. Så kom bussen, som skulle vara en bekväm turistbuss. Nja, lite trångt var det i  
sätena, jag fick åtminstone inte riktigt rum i min stol. Som tur var, var bussen inte full och med två 
platser till sitt förfogande gick det bra. Iväg! 
 

 
Hundratals skådare tidigt på morgonen. 
 
Först i bussen märkte jag att något var annorlunda i förhållande till andra exkursioner. Här var 
kvinnorna i kraftig majoritet. Om jag räknade rätt, var det 9 män och 29 kvinnor. Det var nog för att 
det blir skådning i lugnare tempo, trodde någon tjej. Ja, det kan kanske stämma. Jag vet   
åtminstone en man, som avstod, eftersom ²det blir inte tillräckligt med skådartid. Redan på nerresan 
såg vi några tranor. Vid rastplatsen fick vi tillskott av bl a sävsparv, sädesärla och rödvingetrast. 
Men egentligen hände inte så mycket. Vi fick då och då några kultur- och naturgeografiska 
kommentarer från reseledaren Hans-Georg Wallentinus och medledaren Stefan   
Paulin, men först i Skövde kunde skådandet börja på riktigt. Då åkte vi till Södra brottet för att se 
berguv. Jag underskattade hur stor gropen var och tog bara med en handjagaren i förlitan på 
berguvens storlek, men lyckades inte upptäcka något. Det tog sin stund innan någon ropade ”jag har 
den”. Och den syntes minsann bara i tub. Att spana i en handkikare gav ingenting inte ens när jag 
visste var jag skulle titta. 



 

 
Tranor i tusental vid Trandansen. 
 
Framme i Axevalla folkhögskola var det inte mycket mer än mat och godnatt. Jag tog dock en tur i 
området och fick höra en kattuggla ropa, men bara två gånger i blåsten. Ingen annan hörde den dock, 
och då gills den inte som exkursionsart enligt vedertagen praxis från Henke Waldenström. 
Tidigt upp på lördagen och iväg vid kvart i sex. När vi en kort stund senare var framme vid 
Trandansen, var de bästa platserna redan upptagna av hundratalet skådare. Och det kom nya hela 
tiden. Även om tranorna lockade, var det egentligen inte dem vi tittade mest på. Någon behövde ett 
årskryss på mindre sångsvan, andra var intresserade av alla änder. Ett par salskrakar väckte stort 
intresse bland dem som inte är så vana skådare. Men där fanns också havsörn (givetvis) och brun 
kärrhök (trots kylan).  
 
Vid Trandansen fanns det dock bara en av sjöns fyra eller fem doppingarter (smådoppingen är 
den ovanligaste tycks det), skäggdoppingen. Det var inte så kallt egentligen, men det blåste och man 
har egentligen inget skydd vid Trandansen. Redan efter en kort stund kände jag mig riktigt frusen 
trots några plusgrader. 
 
Så vidare till Vadboden några hundra meter bort. Senare på dagen kom vi till Naturum på den östra 
sidan av sjön. Där fanns åtminstone några bra vindskyddade platser, men där det var bäst, blåste det 
så klart. Utanför Naturum fanns en ny byggnad, där man får en bättre utsikt långt ut på sjön. Men 
också fåglarna höll sig mest i lä. Här fanns några snatteränder och några gråhake-doppingar. Jag 
själv gick söderut längs stranden. Jag mötte några relativt nya skådare, som berättade att det ”nere i 



viken” fanns ett flertal gråhakedoppingar och ”några nästan helt vita fåglar, som vi inte kände igen”. 
Jag kunde en stund senare konstatera att det var fem sex par salskrakar, som sällskapade med tiotalet 
gråhakar och en rad andra fåglar. Denna korta resa fortsatte efter några timmar. Siktet var inställt på 
Falköping. Ja, ni förstår varför. Eftersom det rörde sig om spaning  i ett småhusområde, så ställde vi 
bussen vid ett näraliggande centrum och  gick till Betesvägen 11 i Tåstorp. När vi närmade oss den 
angivna adressen i en utdragen grupp om 40 personer, kom en blåklädd man oss till mötes. Han 
visste precis vad det handlade om: Jodå, jag har sett den i dag, i morse var den här och åt. Men nu 
går vi runt och letar reda på duvan. Ja, det gällde alltså den större turturduvan, som tillbringat sin 
tredje vinter här, mest i en hög gran intill Betesvägen. Nu får ni inte åka förrän ni har fått se den, 
förklarade vår guide.Sedan berättade han om hur hans mor hade upptäckt duvan två år tidigare. När 
de var säkra på vad det rörde sig om, skickade de ut ett meddelande över Svalan den 26 december: 
Och ni kan inte tro hur många tubkikare det finns här i landet och hur många skådare som finns. Det 
fick jag se nästa morgon. Jaha, men vi hade ingen glädje av våra kikare och tubkikare. Retfullt 
många tamduvor fanns i området, men turturduvan ville inte visa sig. Det hade den inte gjort förra 
året heller, berättade resenärer från fjolårets Hornborga-resa. Men den pensionerade blåklädde och 
entusiastiske guiden berättade nu i stället om hur många det var som faktiskt hade sett duvan. 
Han gissade på omkring 10 000 personer, eller i alla fall hade så många varit där. Och han verkade 
tycka om det, det gav honom sällskap. Tröttnar han aldrig? Nej. Och jag måste ju rapportera. Jag har 
fått order från Stockholms Ornitologiska Föreningen.  
 

 
Naturum till höger och den nya byggnaden längre bort. 
 



Vi som några gånger hamnat på trista vägkrogar i samband med skådarresor kunde till slut glädja 
oss åt en ordentlig middag i Dinner, som ligger i Ödeshög. 
På återvägen hann vi med ett kort besök vid Tåkern med sjungande gärdsmyg och diverse änder. En 
rördrom ropade också i vassen. Däremot lyckades vi inte heller här pricka in någon enda hackspett. 
 
Transkådaren ÜLO IGNATS tecknade ned dessa rader 
 


